
Eύχοµαι Kαλή Xρονιά, µε ευτυχία, πλούσιες ευλογίες και πολλές ελπί-

δες, που η κάθε µία να γίνεται πραγµατικότητα σταδιακά και προοδευτικά,

ανεξάρτητα από το τί συµβαίνει σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο!

Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούµε στο πώς µπορούµε να ελέγξουµε

τα συναισθήµατά µας, όταν νοµίζουµε ότι κάποιος άλλος φταίει γι’ αυτά.

Για παράδειγµα: Eίµαστε εκνευρισµένοι για την εφορία (πάλι) και µας

λέει κάποιος: “Mπορείς να κάνεις αυτό για µένα;” και αµέσως του επιτιθέ-

µεθα φραστικώς.Στην πραγµατικότητα µας ενοχλεί ο φόβος ότι µπορεί να

µην µπορούµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας και στην οικογέ-

νειά µας ή η αδικία του να πληρώνουµε άδικα χρήµατα, που κατασπατάλη-

σαν άλλοι. Kαταλήγουµε, όµως, να αποδίδουµε τον εκνευρισµό σε έναν

άνθρωπο. Aν το κάνουµε συχνά, θα σχηµατίσουµε, χωρίς να το καταλά-

βουµε, την εντύπωση ότι ο άλλος είναι εκνευριστιικός και θα του φερόµα-

στε µονίµως αντίστοιχα. Σαν συνέπεια, και ο άλλος γίνεται εριστικός α-

πέναντί µας.

Iδού η πηγή της “αυτοεκπληρούµενης προφητείας”! ∆εν είναι κάτι µα-

γικό... είναι πολλά µικρά γεγονότα, πού πέρασαν απαρατήρητα και, τελικά,

κατέληξαν σε µόνιµη αντίληψη - σαν κάτι που υπάρχει από πάντα και είναι

χαρακτηριστικό του άλλου. H αλήθεια είναι, όµως, ότι εµείς το προκαλέ-

σαµε.

H θεραπεία είναι, πρωτίστως, να αναγνωρίζουµε από πού έρχονται οι

πραγµατικές αιτίες των συναισθηµάτων µας.

1. Kατά την διάρκεια της ηµέρας, όταν µας συµβαίνει κάτι, είναι καλό να

αναγνωρίσουµε το συναίσθηµά µας. ∆ηλαδή “Tώρα νοιώθω εκνευρισµέ-

νος, γιατί πάλι πρέπει να πληρώσω”.

2. Aργότερα, όταν µας έρχονται οι προηγούµενες µέριµνες της ηµέρας,

να θυµίζουµε στον εαυτό µας συνειδητά: π.χ.: νοιώθω εκνευρισµό από

εκείνη την εφορία, που θα πρέπει να πληρώσω. Aυτό µε κάνει να φοβάµαι

το πώς θα ανταπεξέλθω στην οικογένειά µου”.

3. Όταν είµαστε µε κάποιον και µας ζητήσει κάτι κι εµείς εκνευριστούµε,

να φέρουµε στον νου µας ότι αυτός ο εκνευρισµός ξεκίνησε από την εφο-

ρία και την πληρωµή και όχι από τον άλλο άνθρωπο. Nα πάρουµε λίγο

χρόνο, ώστε να το συνειδητοποιήσουµε καλά αυτό.

Tα βήµατα αυτά είναι σηµαντικά, ώστε ν’ αρχίσουµε να συνειδητοποι-

ούµε -άρα και να ελέγχουµε- το τί µας συµβαίνει.  Έτσι, θα µπορέσουµε

να έχουµε διάκριση και να αναγνωρίζουµε ποια είναι η πραγµατική πηγή

των συναισθηµάτων µας.

Kαλή και Eυλογηµένη Xρονιά!
O εκδότης   

∆ηµήτριος Mπούκας
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Έ νας πατέρας ζήτησε από τον Aρί-
στιππο να διδάξει τον γυιό του. O

φιλόσοφος ζήτησε αµοιβή 500 δραχµές.
O πατέρας θεώρησε υπερβολικό το ποσό.
- Mε τόσα χρήµατα, είπε, θα µπορούσα ν’
αγοράσω ένα ζώο.
- Aγόρασε, τον συµβούλευσε ο Aρίστιπ-
πος, κι έτσι θα έχεις δύο.
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K άποιος περαστικός είπε κάποτε στον∆ιογένη:
- Oι συµπολίτες σου σε καταδίκασαν σε
εξορία.
- Kι εγώ τους καταδικάζω να µείνουν στον
τόπο τους, απάντησε ο φιλόσοφος.
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P ώτησε κάποιος τον Aντισθένη τί εί-
δους γυναίκα θα ήταν κατάλληλη για

γάµο. O φιλόσοφος του είπε:
- Tο πράγµα είναι δύσκολο. Aν παντρευ-
τείς ωραία, θα την µοιράζεσαι µε άλλους,
Aν παντρευτείς άσχηµη, θα είναι σαν να
σου επέβαλαν ποινή ισοβίων δεσµών.
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O ∆ιογένης στάθηκε µια µέρα µπροστά
σε ένα άγαλµα και άρχισε να του

ζητά ελεηµοσύνη. Oι περαστικοί απόρη-
σαν και τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό.
Kι ο  ∆ιογένης απάντησε:
- Eξασκούµαι στο να µην απογοητεύοµαι
από την αναισθησία των ανθρώπων.

APXAIO... ¶NEYMA A£ANATO
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προς έναν άλλο άνθρωπο



™ÂÏ. 2

∆ιάφορα...
�Σύµφωνα µε έρευνα του
Πανεπιστηµίου του Λονδίνου,
οι γυναίκες κινδυνεύουν περισ-
σότερο από τους άνδρες να
αντιµετωπίσουν προβλήµατα υ-
γείας, εάν δεν κοιµούνται αρ-
κετά. Συγκεκριµένα, τα επίπεδα
της ιντερλευκίνης-6, µιας ου-
σίας, που συνδέεται µε την στε-
φανιαία θρόµβωση, ήταν χαµη-
λότερη στις γυναίκες που κοι-
µούνται λιγώτερο από 7-8 ώ-
ρες. ∆εν ίσχυε όµως το ίδιο και
για τους άνδρες, που είχαν
καλύτερη κλινική εικόνα.

�Mπορεί οι περισσότεροι άν-
θρωποι να πιστεύουν ότι οι νέες
µητέρες είναι ανοργάνωτες
και... ξεχασιάρες, όµως νέα
µελέτη Aµερικανών ερευνητών
αποδεικνύει ότι η µητρότητα
βελτιώνει την µνήµη. Mετά από
µια σειρά πειραµάτων και τεστ,
οι επιστήµονες διεπίστωσαν ότι
οι νέες µητέρες είχαν καλύτερη
οπτικοχωρική µνήµη, δηλαδή
εθυµούντο καλύτερα πληροφο-
ρίες για το περιβάλλον τους.

�H ορµόνη ωκυτοκίνη, που
εκκρίνεται κατά την διάρκεια
του τοκετού, είναι γνωστή και
ως “ορµόνη της ευτυχίας”.
Eρευνητές από το Πανεπιστή-
µιο της Zυρίχης πιστεύουν πως
ένα σκεύασµα µε βάση την
ορµόνη αυτή µπορεί να κάνει
τις γυναίκες πιο ήρεµες και
φιλικές και τους άντρες πιο
ευαίσθητους και  θετικούς.... 

�H ξενική προφορά κάνει, α-
συναίσθητα, τους ανθρώπους
να βλέπουν µε καχυποψία τους
συνοµιλητές τους, ισχυρίζονται
επιστήµονες από το Πανεπιστή-
µιο του Σικάγο. Άνθρωποι, που
δυσκολεύονται να καταλάβουν
την προφορά του συνοµιλητή
τους, δεν είναι σε θέση να αντι-
ληφθούν αν τους λέει αλήθεια
και γι’ αυτό τον αντιµετωπίζουν
µε επιφυλακτικότητα. H έρευνα
αναφέρει µάλιστα ότι, όσο πιό
έντονη ειναι η προφορά κά-
ποιου, τόσο πιο καχύποπτα τον
βλέπουν οι άλλοι.

M
πορεί η ζωή µας να κινείται σε
γρήγορους ρυθµούς, οι ειδικοί

όµως συστήνουν να πατήσουµε φρέ-
νο στα γρήγορα γεύµατα. 

T ο να µασάµε αργά έχει πολλαπλά
οφέλη για την υγεία. Kατ’ αρχάς,

αυξάνεται η επιφάνεια της τροφής,
που βρίσκεται εκτεθειµένη στα εντε-
ρικά ένζυµα και γίνονται σωστά η
πέψη και η απορρόφηση των θρεπτι-
κών συστατικών από τον οργανισµό.
Eπίσης το καλό άλεσµα της τροφής,
εµποδίζει τον τραυµατισµό του οισο-
φάγου και διευκολύνει την προώθηση
της τροφής από το στοµάχι στο λεπτό
έντερο. H σωστή µάσηση δεν εξαφα-
λίζει µόνο τον τεµαχισµό της τροφής
σε µικρότερα κοµµάτια, αλλά και την
ανάµιξή της µε το σάλιο. 

T ο σάλιο παίζει πολυσχιδή ρόλο,
καθώς βοηθά στην πέψη του α-

µύλου, λιπαίνει τις τροφές χάρη στην
βλεννίνη που περιέχει, διευκολύνον-
τας την κατάποση, και προάγει την
επαναµεταλλοποίηση των δοντιών.
Eπιπλέον, το σάλιο έχει αντιβακτη-
ριακή δράση, καθώς περιέχει αντισώ-

µατα,  λυσοζύµη και λατοφερρίνη.

Π αράλληλα, η σωστή και αργή
µάσηση προλαµβάνει τις αλ-

λεργικές αντιδράσεις, αλλά κυρίως
αποτρέπει τις βουλιµικές κρίσεις και,
συνεπώς, αποτελεί ανεκτίµητο σύµ-
µαχο στην προσπάθεια διατήρησης
του επιθυµητού σωµατικού βάρους,
καθώς ο εγκέφαλος λαµβάνει το σή-
µα του κορεσµού µε καθυστέρηση
20 λεπτών µετά την λήψη της τρο-
φής.

MIKPEΣ ΣYMBOYΛEΣ
È Ξυπνάµε κάθε πρωί 10 λεπτά νωρί-
τερα, απ’ ό,τι συνηθίζαµε, ώστε να
έχουµε χρόνο να ετοιµάσουµε και να
καταναλώσουµε το πρωινό µας µε την
ησυχία µας.
È Tα γεύµατά µας πρέπει να διαρ-
κούν 20-30 λεπτά.
È H κατανάλωση νερού κατά την
διάρκεια του φαγητού δεν συνιστάται
στα άτοµα µε γαστροοισοφαγική πα-
λινδρόµηση ή ευερέθιστο έντερο.
È Πρέπει να µασάµε κάθε µπουκιά
περίπου 25 φορές.

∆ ιαισθανόµενος τον θάνατό του, ο Mέγας Aλέξανδρος κάλεσε τους
στρατηγούς του και τους ανακοίνωσε τις τρεις τελευταίες επιθυµίες

του: 
1. Nα µεταφέρουν οι καλύτεροι γιατροί της εποχής το φέρετρό του στους
ώµους τους.
2. Nα καλύψουν όλη την διαδροµή, µέχρι τον τάφο του, µε τους θησαυ-
ρούς,  που είχε αποκτήσει (ασήµι, χρυσάφι, πολύτιµους λίθους).
3. Tα χέρια του να µείνουν να λικνίζονται στο πλάϊ, έξω από το φέρετρο.

Έ νας από τους στρατηγούς, έκπληκτος, ρώτησε τον Aλέξανδρο ποιές
σκέψεις τον ωδήγησαν στο να εκφράσει αυτές τις ασυνήθιστες

τελευταίες επιθυµίες. Kαι ο Aλέξανδρος τού εξήγησε:
- Πρώτον θέλω να σηκώσουν το φέρετρό µου οι καλύτεροι γιατροί, για να
καταλάβει ο κόσµος πως, µπροστά στον θάνατο, ακόµα κι αυτοί δεν έχουν
καµµιά δύναµη. ∆εύτερον θέλω να καλυφθεί το έδαφος από τους θησαυ-
ρούς µου, για να καταλάβουν όλοι ότι τα αγαθά που αποκτάµε εδώ, εδώ
µένουν. Tρίτον θέλω τα χέρια µου να αιωρούνται, ώστε να βλέπουν όλοι
ότι µε άδεια χέρια ερχόµαστε στην ζωή και µε άδεια χέρια φεύγουµε,
όταν τελειώσει για µας ο πιο πολύτιµος θησαυρός, που είναι ο χρόνος!

Ô ME°A™ A§E•AN¢PO™ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘
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Π ίσω και πέρα από τα Mνηµόνια και την αναλγη-
σία του κράτους, υπάρχει και µια άλλη Eλ-

λάδα, που όσο και να την χτυπάνε κάποιοι, ξεχωρί-
ζει κι αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση για τον υπό-
λοιπο κόσµο. Tο κακό είναι ότι µένει κρυµµένη,
“φοβούµενη” πως, αν βγει στο φως, θα “καεί” από το
“τέρας” της γραφειοκρατίας, της παραπληροφόρη-
σης και του φθόνου, που έχει µπει για τα καλά στο
DNA µας. Mένει κρυµµένη και µε ευθύνη των δηµο-
σιογράφων και του δόγµατος, που µας κατατρέχει,
ότι “ειδήσεις είναι µόνο οι κακές ειδήσεις”.

Π ριν από λίγο καιρό, το Onalert παρουσίασε τρεις
Έλληνες Aεροπόρους, οι οποίοι “έβαλαν τά

γυαλιά” στήν τρόικα µ’ ένα πρόγραµµα κωδικοποίη-
σης φαρµάκων, που έφτιαξαν. 

Σ ήµερα θα σας γράψουµε για το “θαύµα” του 401.
Σύµφωνα µε ρεπορτάζ του onalert.gr, στο 401

εδώ και αρκετά χρόνια -από το 2008- γίνεται µια
πρωτοποριακή για την Eλλάδα χειρουργική επέµ-
βαση, σε περιπτώσειις ανευρύσµατος στον εγκέ-
φαλο. Ένας στρατιωτικός γιατρός µας εκπαιδεύτηκε,
µε δική του πρωτοβουλία και µε την βοήθεια της
υπηρεσίας, στην Aγγλία. Eπιστρέφοντας, δυσκολεύ-
θηκε πολύ νά πείσει το σύστηµα να του επιτρέψει να
χειρουργεί ανευρύσµατα στον εγκέφαλο, χωρίς να
αγγίζει καν το κεφάλι του ασθενούς.

H µέθοδος αυτή προβλέπει την εισαγωγή κά-
ποιων “ελατηρίων” µέσα στο ανεύρυσµα, τα

οποία εξασφαλίζουν ότι αυτό δεν πρόκειται να σπά-
σει. Φθάνουν εκεί µέσω µιας µικρής τοµής, που γίνε-
ται,  όχι στο κεφάλι, αλλά ψηλά στον µηρό του ασθε-

νούς! Mε συµπαραστάτη έναν παλαιότερο νευροχει-
ρουργό, ο νέος γιατρός ξεκίνησε να εφαρµόζει την
νέα µέθοδο στο 401. Kάθε χρόνο το νοσοκοµείο
κάνει περίπου 100 τέτοια χειρουργεία, µε τους α-
σθενείς να αποχωρούν υγιέστατοι 24 ώρες µετά την
επέµβαση! Όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία στέλνουν
τέτοια περιστατικά στο 401, το οποίο χρεώνει τα
ταµεία µε 3.000-5.000 ευρώ. Eίναι το κόστος των
υλικών, ανάλογα µε το µέγεθος του ανευρύσµατος.
Tο νοσοκοµείο χρεώνει, αλλά εννοείται πως δεν
πληρώνεται. Παρόλ’ αυτά συνεχίζει να παρέχει ου-
σιαστικό κοινωνικό έργο, γιατί, αν ένας ασθενής
κάνει αυτή τήν επέµβαση σε κάποιο ιδιωτικό θερα-
πευτήριο θα πρέπει να πληρώσει 50.000 ευρώ. 

A υτό είναι το µικρό, αλλά πολύ ουσιαστικό
“θαύµα” του 401. Tο µάθαµε τυχαία και εκπλα-

γήκαµε όταν διαπιστώσαµε ότι κανείς από τους εµ-
πλεκοµένους δεν επιθυµούσε την δηµοσιότητα: Oι
άνθρωποι του νοσοκοµείου γιατί “θέλουν να κρατή-
σουν χαµηλούς τόνους”, και οι άνθρωποι από το ΓEΣ
γιατί δέν θέλουν να θεωρηθεί ότι “διαφηµίζονται”. Γι’
αυτό και δεν αναφέρουµε ούτε ονόµατα γιατρών,
ούτε και του προσωπικού του νοσοκοµείου, το οποίο,
αγόγγυστα και χωρίς κανένα όφελος, υποοτηρίζει το
χειρουργείο κάθε µέρα, ακόµη και στις αργίες.

Y πάρχει λοιπόν πολλή “Άλλη Eλλάδα”, ακόµη και
µέσα σ’ αυτόν τον, διαρκώς κατηγορούµενο,

δηµόσιο τοµέα. Aς την ανακαλύψουµε και ας την
αναδείξουµε. Kυρίως, ας της επιτρέψουµε να υπάρ-
χει και να συνεχίσει να δουλεύει...

http.//www.lay-out.gr/epemvasi-egkefalos-chirourgio
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ΘAΘAYMAYMA EΛΛA∆AEΛΛA∆Aτο το τουτου 401401
-- η άλλη η άλλη 

Έ χετε παρατηρήσει ότι το χασµουρητό είναι
κολλητικό; Eπιστηµονικές έρευνες έχουν

όντως αποδείξει ότι οι άνθρωποι συνηθίζουν να
χασµουριούνται λίγα δευτερόλεπτα, αφού παρα-
τηρήσουν τους συνοµιλητές τους να κάνουν το
ίδιο. Ίσχύει όµως αυτό για όλους; 

Σ ύµφωνα µε έρευνα, που πραγµατοποίησε ο
καθηγητής Tζιµ Άντερσον από το Πανεπιστή-

µιο του Στέρλινγκ, τα παιδιά έως 5 ετών παρου-
σιάζουν ένα είδος “ανοσίας” στην µίµηση του
χασµουρητού των γύρω τους. H έρευνα απέδειξε
επίσης ότι µόλις στην ηλικία των 11 ετών παρατη-
ρείται καθολικά αυτή η παράξενη συνήθεια.

“H ακριβής αιτία που χασµουριόµαστε δεν
εχει ακόµα κατανοηθεί πολύ καλά, αλλά

δεν υπάρχει αµφιβολία ότι στους ενήλικες το χα-
σµουρητό είναι άκρως... µεταδοτικό. Oι άνθρωποι
που έχουν µεγαλύτερη ευαισθησία στα συναισθή-
µατα των γύρω τους είναι πολύ πιο πιθανόν να
κολλάνε το χασµουρητό”, δήλωσε ο Άντερσον.

O ι αιτίες, που προκαλούν το χασµουρητό,
σχετίζονται είτε µε την οξυγόνωση του αίµα-

τος, είτε µε την τόνωση του εγκεφάλου και της
πίεσης στα αυτιά. Παρ’ όλα αυτά οι λόγοι που
οδηγούν στο φαινόµενο της “µίµησης του χα-
σµουρητού” παραµένουν ακόµα αδιευκρίνιστοι.

X A Σ M OX A Σ M O Y P H TY P H T O :  ε ί ν α ι  µ ε τ α δ ο τ ι κ όO :  ε ί ν α ι  µ ε τ α δ ο τ ι κ ό
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O καθένας µας κρύβει ένα παιδί µέσα του. Kάθε
παιδί έχει µια ζεστή καρδιά. Kι είναι ζεστή, επειδή

αγαπάει όλο τον κόσµο. Kάθε µάλωµα, κάθε χτύπηµα,
κάθε απόρριψη το κάνει να µαζεύεται. Nα συρρικνώνε-
ται. Nα παγώνει τα συναισθήµατά του. Nα αποµονώνε-
ται, να αµύνεται, να επιτίθεται. Nα µουτρώνει. Nα χάνει
την παδικότητά του. ∆ώστε αγάπη στο παιδί σας, για να
εκφράσει ελεύθερα αυτό που νοιώθει. Kαι ξέρετε κάτι;
Tο παιδί νοιώθει την αγάπη στην καρδιά του. Tην νοιώ-
θει καλά και το δείχνει. Tο δείχνει όταν ανοίγει τα
χεράκια του να σας αγκαλιάσει, όταν σας δίνει ένα
φιλάκι, όταν σας χαµογελά, όταν χαµογελά στον ύπνο
του... Aυτό είναι το ευτυχισµένο παιδάκι... Aυτό είναι το
παιδί, που έχει χαρά και αγαπάει όλο τον κόσµο.

K ι εσείς όµως, εσείς που καταχωνιάσατε αυτό το
παιδί µέσα σας, µε τα “πρέπει” και τα “τί θα πει ο

κόσµος”, µε την συµµόρφωση στα καλούπια, που αφή-
σατε να σας επιβάλουν οι άλλοι και εγκλωβιστήκατε
στα τείχη που ύψωσαν γύρω σας, απελευθερώστε αυτό
το παιδί. Aνοίξτε την καρδιά σας... Xαρείτε!

K αι για να χαρείτε, τολµείστε να συγχωρήσετε!
Mην νοµίσετε ότι πρόκειται για ήττα. ∆οκιµάστε

το και θα ανοίξετε αβίαστα την πόρτα στην απλότητα
της ζωής. M’ έναν παράξενο τρόπο θα ζήσετε στιγµές
σο-φίας και ίσως επαναξιολογήσετε κάποια πράγµατα,
κερδίζοντας έτσι πολύτιµο χρόνο πραγµατικής ζωής,
και θα ξεφύγετε από πολλές ώρες µιζέριας και άσκο-
πης απογοήτευσης. 

Γ ίνετε πιο εκδηλωτικοί µε τα πρόσωπα, που αγα-
πάτε, και χρησιµοποιείστε τις απρόσµενες ευκαι-

ρίες, που προκύπτουν, για να περάσετε όµορφες στιγ-
µές µαζί τους. Kάντε ό,τι µπορείτε για να τους το δεί-
ξετε (όχι αύριο, αλλά τώρα, που ακόµα τους έχετε και
σας έχουν....). 

Π αίξτε σαν παιδί! Kάντε σχοινάκι να ξεδώσετε. Γυ-
µναστείτε, περπατείστε στην λιακάδα, παρατηρεί-

στε τον κόσµο γύρω σας και σκεφθείτε λύσεις, που θα
µπορούσαν να φανούν χρήσιµες στον συνάνθρωπό
σας, στις απλές και καθηµερινές του δραστηριότητες.

E πιδοθείτε σε επιτραπέζια παιχνίδια µε τους γονείς
σας ή µε τα παιδιά σας, µε τους φίλους σας ή κά-

ποιους ηλικιωµένους γείτονες, που δεν βγαίνουν συχνά
έξω από το σπίτι τους.

K άνετε αυτό που σας περνάει από το µυαλό, έστω κι
αν φαίνεται πως δεν είναι “καθώς πρέπει” για

σας... H ζωή είναι τόσο µικρή για να την παίρνουµε
διαρκώς στα σοβαρά.

A ναπνεύστε βαθειά, ηρεµήστε, αποδεχθείτε το
παιδί που κρύβεται µέσα σας, πιάστε το από το

χέρι και βγάλτε το έξω, στον κόσµο που του ανήκει.
∆ώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να αισθάνεται, να
ανταποκρίνεται, να επικοινωνεί απλά και ανεπιτή-
δευτα... αφουγκραστείτε αυτό το παιδί, που το κρατάτε
φυλακισµένο τόσα χρόνια µέσα σας κι ακούστε τι έχει
να σας πει....

Γ ίνετε ξανά παιδί! Mόνο έτσι άλλωστε θ’ ανοίξει ο
δρόµος για τον Oυρανό...

(Aν δυσκολεύεστε, πείτε το στην Παναγιά. Θα σας βοη-
θήσει, θα το δείτε! Tης αρέσει πολύ να βλέπει απλά και
ανεπιτήδευτα παιδάκια...).

ΓPIΦOI
1) Ποιά συνηθισµένη λέξη µε πέντε γράµµατα
γίνεται µικρότερη αν της προσθέσουµε τέσσερα

ακόµη γράµµατα;
2) Πώς είναι δυνατόν να σταθείς πίσω ακριβώς
από την µητέρα σου κι εκείνη ακριβώς πίσω από

σένα;
3) O κύριος Tάκης ζητάει από έναν αγρότη 70
ευρώ για να κόψει έναν κορµό σε 2 κοµµάτια.

Πόσα χρήµατα θα ζητήσει για νά κόψει έναν ίδιο
πάχους κορµό σέ έξι κοµµάτια;

E Λ E YE Λ E Y Θ E P I AΘ E P I A στο στο Π A I ∆ IΠ A I ∆ I
που κρύβετε µέσα σας!που κρύβετε µέσα σας!

1) Kόβετε ένα κοµµάτι κολλητική ταινία και στην µια
άκρη της δένετε την µια ράβδο από το µέσον της.
Kρεµάτε την άλλη άκρη από το χέρι σας. Aν είναι ο
µαγνήτης,  θα προσανατολιστεί στην διεύθυνση Bορ-
ρά-Nότου.
2) Πρώτα θα γεµίσει το δοχείο των 3 L. Θ’ αδειάσει
τα 3 λίτρα στο δοχείο των 5 L. Πάλι θα γεµίσει το δο-
χείο των 3 L και θα αδειάσει απ’ αυτό στο δοχείο των
5 L τόσο κρασί, ώστε να το γεµίσει. Έτσι θα µείνει
στο δοχείο των 3 L ακριβώς 1 L. 
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